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A R T I K E L :  L I T E R AT U U R

Toekomstig Wales leren lezen: 
een keltisch publiek waagt zich 
aan een ‘Amerikaanse’ wereld 

MIRIAM ELIN JONES

H et komt misschien niet als verrassing dat 
in een land met een volkslied over beirdd a 
chantorion o fri ‘befaamde barden en zangers’ 

de briljante wetenschappers van het kleine Wales 
vergeten worden. Sinds de rel rond de Treachery of 
the Blue Books,1 waarna de woedende Welshen zich 
in hun kapellen terugtrokken, is het Welsh tot de 
taal van traditie en geloof geworden. Het Engels 
daarentegen werd de taal van toekomstige ontwik-
kelingen. Zodoende kan men duidelijk herkennen 
waarom de relatief gezonde hoeveelheid Welshtalige 
science fiction genegeerd en verwaarloosd is in de 
discussies over het literaire canon.

Tot zeer kort geleden erkenden critici en recensenten 
science fiction met tegenzin als literatuur. Het is toch 
een Amerikaans fenomeen? Wat heeft het voor zin voor 
zo’n kleine natie om over iets onmogelijks te fantaseren 
als Welshen in de ruimte? Zijn er niet meer down-to-
earth zaken om te verhalen? Toch gaat de geschiedenis 
van het genre in het Welsh helemaal terug naar 1856; 
naar het werk van de gerenommeerde bard John Ceiriog 
Hughes. Onder de dekmantel van het personage Sir 
Meurig Grynswth, schreef hij vanaf de maan brieven en 
satirische proza die zeer doet denken aan de stijl van 
Cyrano de Bergerac. Ceiriog was zich er mogelijk niet 
van bewust dat hij een tijdgenoot van Jules Verne was, 
maar zijn fantasierijke brieven bevatten een avontuur 
op een ruimteschip en tonen de unieke manier van le-
ven van de maanbewoners. Volgens Hugh Bevan (1948: 
vii) speelde het proza van Ceiriog een belangrijke rol 
in het succes van Daniel Owen, die zich inzette om de 
verbeelding van de toenmalige lezer te verbreden en 
zich gaandeweg tot de vader van de Welshtalige roman 
ontwikkelde. Zo blijkt dat er al een vleugje science fiction 
aanwezig is sinds het begin van de moderne literaire 
traditie. En misschien zelfs eerder, als men denkt aan 
de fantasierijke verhalen van de Mabinogi.

Een problematisch element van science fiction – in het 
Welsh én in het algemeen – is zijn unieke positie als genre 
dat een wereld tussen fantasie en realiteit beschrijft. 
“Een zekere graad van subjunctiviteit [d.i. de relatie 
tussen hetgeen dat beschreven wordt en de realiteit] 
beïnvloedt alle werelden in een science-fiction-verhaal 
op een niveau dat anders is dan in naturalistische fictie, 

fantasy of verslaggeving” (Delaney 2009: 10).2 Gebeurtenis-
sen in een science-fiction-verhaal zijn onwaarschijnlijk, 
maar niet onmogelijk. Terwijl fantasy de verbeelding 
naar werelden leidt waar het onmogelijke mogelijk is, 
staan de werkelijkheden van de science-fiction-wereld 
dus dichterbij het heden. Het feit regeert de fictie. De 
gehechtheid van lezers en auteurs van het Welsh aan 
de realistische literatuur wordt echter problematisch 
wanneer men met het genre bezig is.

Men kan stellen dat Welshtalige science fiction niet tot 
een Welshtalige literaire traditie behoort. In zijn be-
spreking van intertextualiteit schrijft Broderick (1995: 8) 
dat “science-fiction-verhalen niet erg betekenisvol zijn 
als men ze van anderen in hun soort isoleert. Zonder 
de ongebruikelijke woordenschat en grammatica, de 
algemene intertextualiteit, is science fiction nagenoeg 
betekenisloos.”3 Science-fiction-teksten in het Welsh 
halen sturing uit het bredere aanbod van hun genre. 
Vragen van het publiek dat science fiction leest zijn in 
het algemeen anders dan de vragen van Welshtalige 
lezers, die hun teksten groeperen naar de taal waarin 
ze geschreven zijn in plaats van naar genre. Zodoende 
menen sommigen dan ook een stempel van een buiten-
landse cultuur op science fiction te herkennen. In zijn 
onderzoek naar Ierse science fiction schrijft Jack Fennell 
(2014: 223) dat “lezers van Ierstalige teksten zonder twijfel 
tweetalig zijn en daarom zullen zij die science-fiction-
teksten in het Iers lezen hoogstwaarschijnlijk ook fans 
van Engelstalige science fiction zijn.”4 Hetzelfde gaat 
op in het Welsh. De schrijvers tussen de tweede helft 
van de twintigste eeuw en het heden zijn zich meer dan 
ooit bewust van de tweetalige maatschappij waarvan 
zij een deel uitmaken. Het merendeel van vooral de re-
centere romans – Sibrydion o Andromeda ‘Fluisteringen 
uit Andromeda’ (2009), Y porthwll ‘De poort’ (2015) en 
Un man ‘(N)ergens’ (2016) – verwijst consequent naar 
andere science-fiction-teksten, -films en -personages en 
verwijdert zich zo verder van de Welshe literaire traditie.

Aan het officiële begin van het genre staat een van de 
populairste auteurs in het Welsh, Islwyn Ffowc Elis. Zijn 
fantasie werd geprikkeld door de werken van H. G. Wells 
en Rhys Llwyd y Lleuad ‘Rhys Llwyd van de Maan’, een 
kinderboek door E. Tegla Davies dat oorspronkelijk uit-
kwam in 1925. (Dit staat in zijn bundel Cyn Oeri’r Gwaed 
‘Voor het bloed afkoelt’.) In 1957 verscheen Islwyn Ffowc 
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Artikelen

Elis’ eerste science-fiction-boek, Wythnos yng Nghymru 
Fydd ‘Een week in toekomstig Wales’. Ifan Powell, de 
hoofdpersoon, reist af naar twee versies van de toekomst 
– de ene een utopisch Wales als een onafhankelijk land, 
en de andere een verschrikkelijk beeld van Wales als 
Western England, een dicht bosgebied waar het Welsh 
sterft op de lippen van een oude vrouw. Ondanks de 
aanwezigheid van buitenlandse invloeden is de utopi-
sche wereld in haar kern gepland aan de hand van de 
tien oorspronkelijke beleidspunten van Plaid Cymru (de 
Welshe nationalistische partij) – ze kunnen afgevinkt 
worden alsof ze op een checklist staan. Bekende mo-
numenten worden volledig vernietigd in de dystopische 
tegenwereld: de National Library of Wales is in een 
hotel veranderd, het standbeeld van Thomas Charles 
voor de Old College in Aberystwyth is neergehaald om 
een parkeerplaats te maken en het graf van Dafydd ap 
Gwilym ligt verloren onder een danshal.

De roman wordt door Johan Schimanski (1994: 27) gezien 
als experiment waarin de hoofdpersoon Ifan Powell ook 
de rol van gids voor nieuwe lezers vervult. Het is opmer-
kelijk dat de meeste science fiction romans en verhalen 
vanuit de eerste persoon verteld worden, waardoor de 
lezer de wereld door de ogen van dat personage kan 
zien. De roman van de populaire schrijver kreeg ech-
ter zware kritiek van recensenten wegens gebrek aan 
profilering. Islwyn Ffowc Elis zou geen enkele moeite 
genomen hebben zich in de psychologie van de held te 
verdiepen, iets wat natuurlijk karakteriserend is voor 
het science-fiction-genre.

Ook al keerde hij voor enige tijd terug naar het vertrouwde 
thema van familiesaga’s, waagde Islwyn Ffowc Elis zich 
met Y Blaned Dirion ‘De vriendelijke planeet’ nog een keer 
aan het beschrijven van een ruimte-utopie. Het verhaal 
werd uitgegeven in 1968. Ondanks het utopische beeld, 
wat onbedoeld vernietigd wordt door de astronauten, 
wordt de roman wederom bekritiseerd vanwege zijn 
oppervlakkige karakters en saaie vertelling. Het lijkt 
erop (om redenen die we te zijner tijd zullen bespreken) 
dat juist de dystopie zich als populairder bewijst onder 
auteurs die zich in het Welsh aan de science fiction wa-
gen. We zien vele voorbeelden die beïnvloed zijn door 
de totalitaire toekomst van George Orwells Nineteen 
eighty-four. Meestal wordt echter het Engels gebruikt 
als Newspeak, de taal die het uitdrukkingsvermogen 
van de karakters beperkt. Owain Owain beschrijft een 
angstaanjagende toekomst in Y dydd olaf ‘De allerlaatste 
dag’. Door middel van het dagboek van Marc, zien we 
een wereld die haar bewoners verplicht hun organen 
op te geven om het land zo te bevolken met cyborgs. 
Details over de verplichte aanpassingen worden onthuld 
aan de hand van de dagboeken en brieven van Marc. 
(Dit lukt hem alleen dankzij een platinumplaatje dat 
in zijn hersenen geïmplanteerd is.) Marc verwijst ook 
duidelijk naar Nineteen-Eighty Four in zijn dagboek 
(Owain 1976: 103): “Maar het staat in zijn kern zó dicht-
bij de werkelijkheid. Alleen de details kloppen niet.”5 

Verwijzingen zoals deze, waaronder ook naar Aldous 
Huxleys Brave New World, benadrukken het verband 
met teksten buiten het canon van Welshtalige boeken 
en helpen de lezer om meer betekenis te ontwaren in 
Owain Owains toekomstbeeld.

Het merendeel van de dystopieën richt zich op grote 
steden. In Cafflogion6 door R. Gerallt Jones (1979) vlucht 
Garth en ontdekt een rurale coöperatieve gemeenschap. 
In de wereld van Arwel Vittle’s Talu’r Pris ‘De prijs beta-
len’ (2000) zwaaien grote corporaties de scepter. Iolo ap 
Meredydd, de onwillige held, herkent dit pas wanneer 
hij zich in het laatste beetje groen in Wales verbergt. 
Zonder twijfel heeft het landelijke ideaal, dat onderdeel 
is van de Welshtalige psyche, een sterke invloed op de 
manier van denken van lezers in die taal. Aangezien 
science fiction juist zeer afhankelijk is van het beeld 
van de stad (of deze nu goed- of kwaadaardig is), zien 
we hier wat zo lastig is voor de schrijver die de twee 
werelden probeert te verenigen.

Ook al is men zich vanuit een breder genre bewust van 
deze teksten, keren de meeste schrijvers juist terug 
naar de Mabinogi als ze science-fiction-verhalen ver-
tellen. Men kan tot op een zekere hoogte zeggen dat 

 8 Kaft van Owains dystopische toekomstverhaal. Bron: 
https://ytwll.cymru/wp-content/uploads/2016/05/
owain-owain-y-dydd-olaf-1.jpg
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ze onlosmakelijk verbonden zijn. De oude verhalen 
zijn voor een groot aantal Welshtalige lezers hun enige 
ervaring met fantasy. Een roman die de prozaprijs won 
tijdens de Nationale Eisteddfod in 1984 maakte bewust 
gebruik van het verhaal van Branwen en de Ketel der 
Wedergeboorte. Y Tŷ Haearn ‘Het ijzeren huis’ door John 
Idris Owen introduceert zeven personages die zich in 
een ondergrondse bunker verschansen terwijl op de 
bovengrondse wereld een atoomoorlog woedt. Net als 
Heilyn fab Gwyn op het eiland Grassholm tegen het 
eind van Branwen ferch Lŷr, kan Huw de verleiding niet 
weerstaan om de deur te openen en ziet hij meer heil 
in de post-apocalyptische bovenwereld dan een leven 
met zijn medeschuilers. Hij droomt van Branwen en “de 
rijkdom van twee eilanden” die totaal vernietigd zijn 
door een wrede regering.

In 1992 won Seren wen ar gefndir gwyn ‘Een witte ster 
op een witte achtergrond’ door Robin Llywelyn dezelfde 
prijs. Het verhaal van deze roman is een mengelmoes 
van invloeden uit mythische verhalen. Het gaat over het 
avontuur van Gwern Esgus als llatai, een liefdesbode, 
door fantastische landen. Dat jaar van de Eisteddfod had 
men om verhalen met het thema ‘toekomst’ gevraagd. 
Eén van de juryleden merkte op dat het merendeel van 
de deelnemers Engelse klassiekers neigde te imiteren en 
dat er ruimte was voor meer originaliteit (Jones 1992: 125):

“Is verbeeldingskracht, of het gebrek daaraan, 
verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een 
video-telefoon in het hart van elk van deze romans, 
of lopen we het gevaar dat Aldous Huxley en George 
Orwell en hun volgelingen erin geslaagd zijn de 
toekomst te veranderen in iets dat nog stoffiger 
is dan het verleden?” 

In het algemeen worden de jaren negentig gezien als 
een tijd van literaire wedergeboorte. Ondanks de bereid-
heid van de juryleden van die wedstrijd en recensenten 
in 1992 om het science-fiction-verhaal Seren Wen ar 
Gefndir Gwyn tot winnaar uit te roepen, waren eigen-
lijk juist postmoderne werken populair gedurende het 
decennium. Desalniettemin zien we in datzelfde tijdperk 
Andras Millwards Prosiect Nofa ‘Project Nova’ en Sam-
hain verschijnen en tegen het eind van de negentiger 
jaren won de roman Blodyn Tatws ‘Aardappelbloempje’ 
de prozaprijs van de Eisteddfod. Eirug Wyn presenteert 
hierin zijn versie van het verhaal van Blodeuwedd (uit de 
vierde tak van de Mabinogi), waarin Wang-Ho een meisje 
maakt van microchips in plaats van bloemen. Men zou 
kunnen zeggen dat de mythen hier ingezet worden om 
lezers bekend te maken met science fiction. De positieve 
reacties op deze techniek bij de jury en lezers maken 

 8 Blaenafon ijzerwerken (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8530830) met robots (https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=23013191 en https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23013194) en 
satellietschotel (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3798274).
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het echter lastig voor science-fiction-auteurs om totaal 
vernieuwende science-fiction-verhalen te schrijven.

Sinds het begin van het nieuwe millennium is de dy-
stopische toekomst minder geliefd geworden in het 
Welsh. Toch blijft de toekomst en het uitsterven van 
gemeenschappen en naties die minderheidstalen 
spreken een belangrijke bron van zorg in een groot 
aantal verhalen. Wat duidelijk wordt is dat Welshtalige 
science fiction in tweeën gedeeld kan worden en dat 
beide delen verschillende publieken aanspreken. Het 
sterke element van waarschuwing houdt het geheel 
niet alleen bijeen, maar is ook hetgene wat het genre 
zo karakteriseert, zowel in Wales als wereldwijd. De uit-
daging voor schrijvers die doorgaan met het nog steeds 
geminachte science-fiction-genre, is het wegtrekken 
ervan uit het verleden en bekende teksten. Alleen zo 
kunnen nieuwe Welshe werelden en ruimtes van voor 
af aan opgebouwd worden. 

1 De Treachery of the Blue Books ‘Het verraad van de blauwe 
boeken’ verwijst naar een negentiende-eeuws rapport aan 
de Britse regering waarin men concludeerde dat Welshen 
onontwikkeld, lui en immoreel waren, onder andere vanwege 
hun gebruik van de Welshe taal en het feit dat ze niet de 
Anglicaanse kerk aanhingen.

2 “A distinct level of subjunctivity informs all the worlds in an 
SF story at a level that is different from that which informs 
naturalistic fiction, fantasy, or reportage.”

3 “Science fiction stories make little sense in isolation from 
others of their kind. Without its unorthodox vocabulary 
and grammar, its generic intertextuality, science fiction is 
next to meaningless.”

4 “The readers of Irish-language texts are guaranteed to be 
bilingual, and therefore those who would read SF texts in 
Irish are more than likely to be fans of English-language SF.”

5 “Ond mor agos ydyw i ’r gwirionedd, yn ei hanfodion. Y 
manylion, yn unig, sy’n ddiffygiol.”

6 Cafflogion is de naam van een oude cwmwd, een middeleeuwse 
seculiere politieke gebiedsaanduiding, op het schiereiland 
Llŷn.
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R E C E N S I E

Sleutel en slot
 

D rie kloeke delen van in het totaal 1932 pa-
gina’s: De Clavis litterarum Hibernensium 
mag met recht een levenswerk worden 

genoemd. Auteur Donnchadh Ó Corráin is een van 
de meest gezichtsbepalende middeleeuwse Ierse 
historici van de afgelopen halve eeuw. Zijn interes-
ses leidden tot publicaties over onder meer Ierse 
genealogie, koningschap, wetteksten, vikingen, 
literatuur en heiligen, waarbij hij regelmatig een 
link legde met continentale ontwikkelingen. In de 
jaren '80 was hij één van de vaandeldragers van het 
anti-nativist standpunt, en bleef daarna ook een 
van de belangrijkste verdedigers daarvan. Nu heeft 

hij, ten tijde van zijn ziekte in de laatste jaren, zijn 
grootse werk volbracht waar hij decennia geleden 
al aan was begonnen.

De ‘Sleutel tot de Ierse literatuur’ is gepubliceerd in 
het Corpus christianorum, de gerenommeerde serie 
van Brepols waarin standaard edities van Laat-Latijnse 
en middeleeuwse Latijnse christelijke teksten worden 
gepubliceerd. Deze Clavis beslaat echter zowel Ierse 
teksten in het (Hiberno-)Latijn als in de volkstaal, van 
het begin (epigrafie in ogam en het Latijnse alfabet) tot 
aan ruwweg de zestiende eeuw, toen de onderwerping 
van Ierland ten tijde van koningin Elizabeth het eiland 
en haar literaire output in verschillende opzichten ver-
anderden. Dat is een enorme periode om te overzien, 
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zeker omdat het om zowel de literaire productie van 
de Ieren in Ierland als daarbuiten gaat. Een overzicht 
van de 32 hoofdstukken geeft een goede indruk van 
de breedte van het aanbod: epigrafie, vroege Latijnse 
handschriften, bijbels en bijbelteksten, patristische tek-
sten (kerkvaders), heiligenlevens, Ierse auteurs buiten 
Ierland I-III, Ierse handschriften met Grieks, Latijnse 
grammaticale teksten, computus, Hiberno-Latijnse schrij-
vers en teksten, boeteboeken, kanoniek recht, kerkelijk 
recht en kloosterregels, Latijnse teksten uit de 10e tot 
de 12e eeuw in Ierland en daarbuiten, Oudiers recht, 
annalen, genealogieën, handschriften met Oudierse 
glossen, de grote Ierse codices, de vroegste Ierse tek-
sten, de dichter-geleerden I-III (gedichten, glossaria, 
vorstenspiegels, etc.), verhalend prosa, historische en 
politieke traktaten en gedichten, vertalingen van klas-
sieke teksten, vertalingen van middeleeuwse teksten, 
geneeskunst en wetenschap, Anglo-Ierse teksten.

Dit is een enorm lange lijst, en het laat zien dat er toch 
nog heel veel is overgeleverd waar vooral vanaf het 
midden van de negentiende eeuw onderzoek naar is 
gedaan. In een werk van een dergelijke omvang verwacht 
je tekst en uitleg over de opzet van het geheel, en hoe 
het te gebruiken. Maar we krijgen iets wat we eigenlijk 
wel van de auteur hadden kunnen verwachten: in een 
korte introductie (slechts 19 pagina’s) geeft hij een 
chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwik-
kelingen en kraakt en passant nog enige kritische noten. 
Dit is vooral het geval in de sectie over de stand van de 
wetenschap, waar hij bespreekt wat er allemaal mist, 
zoals historische overzichten van Hiberno-Latijnse of 
Ierse literatuur (die wel bestaan over bijvoorbeeld de 
Romeinse of Engelse literatuur); woordenboeken van het 
Iers (eDil is een stap in de goede richting); bibliografie 

(onze eigen CODECS is een uitzondering en wordt ‘an 
essential academic resource’ genoemd); overzichten 
van handschriften; en een goed overzicht van de Ierse 
liturgie. Er zijn zelfs geen goede onderzoeksbibliotheken, 
zo stelt Ó Corráin, wat sommige instituten niet prettig 
zullen vinden om te lezen. In die zin voorziet de Clavis 
in een behoefte die in ieder geval de auteur zelf heeft 
gevoeld. Hij is er zich natuurlijk van bewust dat in een 
werk van deze omvang en complexiteit er fouten en 
omissies zullen zijn, en dat bepaalde keuzes niet ieder-
een zullen bekoren. Alleen al het samenstellen van de 
algemene bibliografie over de Ierse (literaire) cultuur 
en geschiedenis (pp. xxi-cliv) zal tot veel vragen hebben 
geleid over wat je wel en niet toevoegt.

Zoals gezegd is het werk onderverdeeld in 32 hoofstukken, 
die weer bestaan uit onderwerpen met verschillende 
lemma’s. In het totaal zijn er 1366 lemma’s. Afgaande op 
de Clavis is de meest bestudeerde Ierse tekst Táin bó 
Cúailnge (23 pagina’s) en de meest bestudeerde mid-
deleeuwse Ierse auteur Johannes Scottus Eriugena (34 
pagina’s), die negentien genummerde lemma’s over zijn 
werken heeft en een afsluitend lemma met een selectieve 
algemene bibliografie. Bij de andere lemma’s volgen 
na titel en datering de incipit (beginwoorden van de 
tekst), de handschriften waarin deze tekst is gevonden, 
edities en vertalingen, verwijzingen in een aantal stan-
daard referentie werken, en literatuur onderverdeeld in 
blokken die elk een bepaald tijdvak beslaan – al naar 
gelang de hoeveelheid bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Bij 
sommige teksten wordt er enige tekst en uitleg gegeven 
over bijvoorbeeld de datering of de inhoud.

Het nut van dergelijke overzichten voor student en 
onderzoeker is enorm, ook in deze tijd waarin digitale 
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informatie zo gemakkelijk en rijkelijk verkrijgbaar is. 
Wie een bepaalde tekst wil onderzoeken kan (en zal 
waarschijnlijk) een heleboel missen als de Clavis niet 
wordt geraadpleegd. Natuurlijk is de Clavis niet uitput-
tend, en het is ook niet duidelijk welke criteria Ó Cor-
ráin gehanteerd heeft om te bepalen welke secundaire 
literatuur over een bepaalde tekst hij zou opnemen en 
welke niet. Ook is onduidelijk waarom hij sommige pu-
blicaties in het Nederlands wel opneemt, maar andere 
weer niet – al vind ik het wel heel goed dat deze een 
plaats in de Clavis hebben verkregen. Onvermijdelijk 
zijn vergissingen en omissies. Zo wordt Ranke de Vries’ 
editie van De causis torchi Corc’ Óche en Aided Echach 
maic Maireda uit 2012 aangehaald op p. 1283 en 1611, 
maar op p. 993 wordt Mayke de Jong als auteur van dit 
werk aangemerkt. Het blijft zo wel in Utrecht. Bij de 
edities van de Annalen van Roscrea mis ik Bart Jaski 

en Daniel McCarthy (eds.), The Annals of Roscrea: a di-
plomatic edition (Roscrea, 2012). Wie met een stofkam 
door het werk zal gaan, komt vast wel vaker soortgelijke 
voorbeelden tegen. Maar over het algemeen heb ik de 
indruk dat de fouten en omissies zeer dun bezaaid zijn, 
en dat de rest van bijna niet te overschatten waarde is 
voor iedere onderzoeker die iets wil met middeleeuwse 
Ierse teksten. Deze sleutel ontsluit een schatkamer aan 
edities, vertalingen en publicaties. Een waardig slot van 
een al imposante carrière. 

BART JASKI

■ Ó Corráin, Donnchadh, Clavis litterarum hibernensium: Me-
dieval Irish books & texts (c. 400 - c. 1600), Corpus christianorum, 
3 vols. (Turnhout 2017), Brepols Publishers, clxiv + 1932 pp., 
ISBN: 978-2-503-54857-9, hardback, €875,- (excl. BTW).

R E C E N S I E

Bretonse literatuur  
in een Nederlands jasje 

A ls het er echt op aan komt, blijven de 
Keltische literaturen redelijk onbekend in 
de Lage Landen. Natuurlijk kennen we wel 

een Welshe politiereeks van op TV en hier en daar 
ook wel een Ierse schrijver, maar welke Nederlander 
of Vlaming beseft dat er – op amper achthonderd 
kilometer van bij ons – in het Westen van Frankrijk 
zo iets vreemds als Bretonse literatuur bedreven 
wordt? Vaak weten de Fransen zelf niet helemaal 
wat ze zich daarbij moeten inbeelden. Voeg daar 
aan toe dat het aantal Bretons die hun taal zelf zo 
goed beheersen dat ze haar kunnen lezen, ook niet 
geweldig hoog ligt (volgens een peiling uit 20071 
tussen 5 en 8 % van de totale bevolking van de vijf 
Bretonse departementen). Je kan het dus niet anders 
dan bewonderenswaardig vinden dat een (West-)
Vlaming, Jan Deloof, daaraan iets wil veranderen. 
Speciaal voor de Nederlandstalige lezer die te weten 
wil komen welke lading het begrip Bretonse poëzie 
precies dekt, herwerkte hij zijn bloemlezing Ik heb 
geen ander land, die al in 1998 verscheen onder de 
Bretonse titel N’em eus lec’h all ebet.

In zijn voorwoord beschrijft Deloof waarom hij zich 
opnieuw aan het werk zette. Het moet zijn dat Bretagne 
hem tot op hoge leeftijd (hij is ondertussen al 87 jaar, 
als ik me niet misreken) blijft inspireren, want deze 
bloemlezing is niet zijn enige meesterwerk. Recent 
verscheen van hem ook nog Nieuws van het Westen 
(Boekscout, 2014) waarin hij een aantal Bretonse ver-
halen en novellen vertaalde. De herziening heeft Ik heb 
geen ander land (2017) deugd gedaan: het werk werd 
vollediger en aantrekkelijker. En naar mijn mening, een 
heuse aanrader. Grappig genoeg kreeg Ik heb geen ander 
land ook meteen goede kritiek in Al Liamm, het Bretonse 
literaire tijdschrift, waarmee bewezen werd dat ook de 
Bretons zelf wel iets zien in deze bloemlezing (dankzij 
de tweetalig Bretons-Nederlandse opzet, natuurlijk).

Het enige minpuntje vind ik alvast het ontbreken van 
een inleiding op zijn bloemlezing. Nu vertaalde Jan De-
loof als inleiding wel een tekst van de Bretonse filoloog 
Maodez Glanndour, maar die handelt over Bretonse 
literatuur in het algemeen. Glanndour besteedt al bij 
al weinig aandacht aan de Bretonse poëzie; een extra-
woordje uitleg over bijvoorbeeld de rol van de Bretonse 
literaire tijdschriften was welkom geweest. Volgens mij 
had Deloof die inleiding beter meteen zèlf geschreven: 
eerst en vooral heeft hij de kennis en de ervaring op 
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het gebied van de poëzie alleen al, maar daarenboven 
had hij ook omstandig uitleg kunnen geven over het 
vertalen van poëzie zoals hijzelf dat ziet. Per slot van 
rekening is Deloof dé specialist op dat vlak en heeft 
hij zeker iets te vertellen voor toekomstige generaties.

Toegegeven: het is natuurlijk al te gemakkelijk te kritiek 
hebben op elke bloemlezing, want er is altijd wel een 
auteur die jij fantastisch vindt en die er toevallig niet 
in voorkomt. Laten we dus positief blijven en stellen 
dat Deloof toch een vrij volledig panorama biedt van 
de Bretonse poëzie sinds 1839. In dat jaar publiceerde 
Théodore Hersart de la Villemarqué (Kervarker in het 
Bretons) immers de eerste editie van de Barzaz Breiz, 
en daarmee opent Deloof ook zijn bloemlezing. En daar 
begint meteen mijn tweede probleem, want volgens mij 
is de Barzaz Breiz geen Bretonse literatuur, maar Franse 
literatuur uit Bretagne. Ik weet dat ik hiermee een zware 
granieten steen in een kikkerpoel werp, maar op de 
(originele) liederteksten na, die Kervarker overigens 
zèlf en passant in het Frans vertaalde (en die in latere 
heruitgaven zelfs de Bretonse teksten totaal verdringen), 
is er weinig Bretons aan het boek: de lange inleiding, 
commentaren en voetnoten zijn àllemaal in het Frans 
opgesteld. Bovendien is de Barzaz volgens een aantal 
specialisten2 helemaal geen literair werk, maar wel een 
historische studie en tegelijkertijd een pleidooi voor een 
geschiedschrijving van de gewone Bretonse man (en 
vrouw). Er pleiten wel verzachtende omstandigheden in 
het voordeel van Jan Deloof, want ik vermoed dat je uit 
commercieel oogpunt alleen al nu eenmaal niet anders 
kan dan een Bretonse bloemlezing te beginnen met de 
Barzaz. Bovendien mogen we niet vergeten dat de eerste 
die delen van de Barzaz Breiz in het Nederlands vertaalde, 
een zus van Vincent Van Gogh was3. Daarmee verkeert 
Jan Deloof meteen al in select gezelschap. Toch had ik 
liever ook enkele andere dichters uit die tijd gezien, 
zoals Charles de Gaulle (ofte Charlez a Vro-C’hall, en 
oom van die bekendere presidentiële naamgenoot uit 
Rijsel!) of Prosper Proux (Kimiad ar soudard yaouank, 
karamellenverzen toch, maar oh zo authentiek en net 
als de klassiekers uit de Barzaz Breiz, frequent gebruikt 
door de huidige generatie folkmuzikanten). Beide heren 
liggen volgens mij meer aan de basis van de Bretonse 
lyriek dan Kervarker. Maar ja, wat ik bij het begin van 
deze alinea zei, blijft maar al te waar: over smaken en 
kleuren mag je van mening verschillen.

Het probleem met de Barzaz Breiz toont ook aan dat er 
altijd al een tweedeling heeft bestaan in de Bretonse 
literatuur: enerzijds heb je erudiete auteurs, vaak aca-
demici zoals Roparz Hemon, Ronan Huon of Per Denez 
(die vaak schreven voor de grote Bretonse literaire tijd-
schriften, Gwalarn en Al Liamm) en anderzijds heb je de 
volkse traditie met mensen zoals Loeiz Herrieu, Anjela 
Duval of Glenmor, die vanuit het buikgevoel schrijven 

en Bretons meestal in familiale kring hebben geleerd 
(war barlenn ma mamm, zoals ze in Bretagne zeggen, 
'op moeders schoot'), en vaak in dialectale vorm. Ook 
dat evenwicht – tussen poëzie in de standaardtaal en 
die in de dialecten – vind je perfect terug in de bloem-
lezing van Jan Deloof.

Het leuke aan deze bloemlezing vind ik dat Deloof zijn 
lezers aantoont dat Keltische of Bretonse poëzie niet per 
sé oubollig en saai hoeft te zijn. Bij de meer hedendaagse 
dichters vind je thema’s zoals de Bretonse taalstrijd (An-
gela Duval, Va barzhonegoù – Dag- en nachtgedichten), 
de kernenergie en zorg voor het milieu, emancipatie 
(Tugdual Kalvez) en verdraagzaamheid, om het daarbij 
maar te houden. Per Denez schreef een ontroerend ge-
dicht over de vrijheidsstrijd van de Tsjechen (Merc’hed 
yaouank Praha – De meisjes van Praag), waarin hij hulde 
brengt aan het offer van Jan Pallach, die zichzelf in ja-
nuari 1969 in brand stak als protest tegen de Russische 
troepen in zijn land. Vermits ik zelf – net zoals Jan Deloof 
- Vlaming ben, lees ik ook met veel interesse dat heel 
wat Bretonse dichters tijdens de Eerste Wereldoorlog 
aan het front zaten in België of in hun werk aandacht 
besteedden aan die gruwelijke oorlog (getuige daarvan 
Garmennig Ihuellou met een pakkend gedicht over Ieper, 
1915 – maar ook mensen als Loeiz Herrieu en Yann-Berr 
Kalloc’h, beiden oudgedienden van de Groote Oorlog). 
Niet alleen de onderwerpen zijn van onze tijd, ook de 
taal die Deloof hanteert, is dat. Het Bretons is een taal 
die werkt met korte, krachtige zinnen. Heel vaak is net 
dat wat de dichter niet zegt maar suggereert belangrijk. 
Bovendien is ook de Bretonse syntaxis anders dan de 
Nederlandse: je begint een zin gewoon met het belang-
rijkste woord ervan en de rest volgt automatisch. Niet zo 
dus in het Nederlands; Bretonse poëzie vertalen is dus 

 8 Jan Deloof. Bron: De Standaard 31 juli 2007.
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niet altijd een eenvoudige klus. Maar het Nederlands 
van Jan Deloof weerspiegelt voortreffelijk dat Bretonse 
taaleigen. Een goed voorbeeld daarvan vinden we bij 
het gedicht van Per-Mari Mevel, Ar Brezel pevarzeg, 
('de Oorlog van veertien', blz. 241). Het Bretons werkt 
met korte, vaak éénlettergrepige, kernachtige woorden 
en met gedrongen strofen, daar waar de Nederlandse 
vertaling noodgedwongen uitvoeriger is). Daarenboven 
verkoos Deloof ook steevast een vertaling in rijm te 
geven als het Bretons ook rijmde en dat is niet altijd 
de gemakkelijkste oplossing. Vandaar dat er hier en 
daar wel eens zeer vrije vertalingen te vinden zijn in 
het boek. Maar het blijft een hele krachttoer, dat wel!

Wat je – en dan vooral als Nederlandse lezer – een tikje 
vervelend kan vinden, is dat Jan Deloof af en toe Bretonse 
plaats- of familienamen vervangt door Vlaamse. Bij de 
vertaling van het gedicht Kemmet out kalz ('Je bent veel 
veranderd') van Ronan Huon, vervangt Deloof namen 
als Douarnenez, Gwaien en Kameled door Vlaamse 
kustplaatsnamen als Middelkerke en Heist. Zo verlies 
je natuurlijk een deel van de Bretonse setting; ik vraag 
me overigens af of er van het strand van Middelkerke 
evenveel poëtische zeggingskracht afstraalt als van 
de baai van Douarnenez (waar trouwens volgens de 
Bretonse overlevering de overstroomde mythische stad 
Ys moet gezocht worden!). Deloof paste die truc ook al 
eens toe in zijn Bretonse verhalenbundel Nieuws van 
het Westen. Wat dan weer voor hem pleit, is dat hij er 
de lezer in voetnoten wel op wijst dat hij zich af en toe 
geografische fantasietjes permitteert.

Kortom: dit boek is een aanrader voor elke Nederlander 
of Vlaming die zich aangetrokken voelt door de wilde 
kusten en het groene binnenland van Bretagne en er 
meer zoekt dan visgerechten of de onvermijdelijke 
krampouezh, crêpes. Grappig en ontroerend tegelijk vind 
ik overigens hoe Deloof zelf voor het eerst in aanraking 
kwam met Bretagne. Ergens op zijn website legt hij uit 
dat hij als jonge student in een roman van Pierre Loti 
plots op een Bretons citaat stuitte. In Pêcheur d’Islande, 
een roman die zich overigens deels in Bretagne afspeelt, 
laat deze Franse auteur een reder aan een oud moe-
dertje vertellen dat haar zoon op zee is omgekomen, 
en die gebruikt daarbij kernachtig de twee woorden 
Bretons die hij machtig is: “marw eo”, 'hij is dood'. Zijn 
jeugdjaren lang achtervolgd door deze twee woorden, 
kwam Deloof uiteindelijk in Bretagne terecht en maakte 
er kennis met een cultuur die toen ook bijna dood leek. 
Die twee Bretonse woorden zouden uiteindelijk ook een 
deel van Deloofs leven bepalen, want een bloemlezing 
stel je niet op een paar weken op. Dit boek lijkt me 
eerder de bekroning van een leven lang gewijd aan de 
studie van de Bretonse literatuur. En voor wie denkt dat 

deze literatuur op sterven na dood is: hoe dichter de 
bloemlezing bij de dag van vandaag belandt, hoe talrijker 
de auteurs worden en hoe gevarieerder hun thema’s. 
Bretonse poëzie gaat dus over meer dan wilde rotskusten 
en bucolische landschappen vol menhirs en broccoli. 
Laat het dus duidelijk zijn dat de Bretonse literatuur 
nog heel wat mooie jaren voor zich heeft. Hetzelfde durf 
ik trouwens ook hopen voor Jan Deloof zelf, die met 
deze bloemlezing een pareltje van een meesterwerk 
aflevert. Niet alleen de doorgewinterde keltoloog maar 
ook de geïnteresseerde leek vindt er zijn gading in. 


JOHAN HELLINX 

1  www.langue-bretonne.com/sondages/NouveauSondageChiffres.
html

2 o.a. Nelly Blanchard, in: La Barzaz Breiz : une fiction pour 
s’ inventer (Rennes 2006).

3 Elisabeth Du Quesne, van Gogh, Bretonsche volksliederen, 
bloemlezing uit den bundel Barzaz Breiz (Baarn 1906). 

■ Deloof, Jan, Ik heb geen ander land: Bretonse poëzie 
met Nederlandse vertaling (Soest 2017), Boekscout, 496 pp., 
ISBN 978-94-0223-510-4, paperback, €25,99.
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R E C E N S I E

A typology of code-switching in the 
Commentary to the Félire Óengusso 
 

I n Kelten 66 schreef Nike Stam een verslag van 
het onderzoeksproject Bilingualism in Medie-
val Ireland dat aan de Universiteit Utrecht met 

steun van het NWO was gestart. Inmiddels zijn we een 
paar jaar verder en afgelopen zomer promoveerde 
Nike Stam op haar proefschrift A typology of code-
switching in the Commentary to the Félire Oengusso. 
Het is een waanzinnig interessant en belangrijk 
onderwerp en het boek bevat alle elementen waar 
mijn keltologische hart sneller van gaat kloppen: 
Iers, Latijn, manuscripten, glossen, grammaticale 
analyses, historische context en nog veel meer.

De absolute hoofdrolspeler is de heiligenkalender Félire 
Óengusso, hoewel, vooral het commentaar daarop. Deze 
glossen zijn namelijk voor een groot deel tweetalig: Iers 
en Latijn wordt door elkaar gebruikt. Dit wordt code-
switchen genoemd en duidt erop dat de auteurs van dit 
commentaar tweetalig waren. Een groot deel van het boek 
beslaat een analyse van van deze code-switches aan de 
hand van verschillende modellen over code-switchen. 
Gelukkig word je als lezer niet meteen in het diepe ge-
gooid, niet alleen code-switchen, maar ook historisch 
code-switchen, het corpus en de analysemethoden wor-
den in de eerste hoofdstukken uitgebreid gedefinieerd 
en uitgelegd. Hieruit blijkt dan ook meteen dat deze 
publicatie voor meerdere elkaar rakende vakgebieden 
relevant is. Ik was bijvoorbeeld zeer dankbaar voor de 
heldere introductie over code-switchen, aangezien dit 
met mijn achtergrond in Keltisch nagenoeg nieuw was.

Het hoofdstuk over hoe de analyse op het corpus is 
uitgevoerd, zal wellicht niet voor alle lezers even in-
teressant zijn, maar verdient in deze recensie zeker 
genoemd te worden. Om de analyse van de glossen uit 
te voeren, zijn deze digitaal geëditeerd en getagd in XML. 
Hierdoor konden er eenvoudig meerdere vragen aan het 
corpus gesteld worden. Dit boek bewijst hiermee dat 
onderzoek op grote schaal (want het is me een tekst, 
die Félire) met digitale werkwijzen veel efficiënter uit-
gevoerd kan worden. Bijkomend voordeel: de editie van 
Stam staat online en is door iedereen te gebruiken en 
te doorzoeken. Hiermee heeft ze een enorme bijdrage 
geleverd aan het ter beschikking stellen van Oudierse 
teksten. In een appendix staan de tweetalige glossen 

van Rawlinson B505 (het manuscript dat gebruikt is voor 
het onderzoek) ook op papier.

Om terug te keren naar de analyse, deze bestaat uit twee 
hoofdstukken. In de ene bespreekt Stam alle patronen 
van code-switchen aan de hand van de typologie van 
Pieter Muysken: inserties, alterneringen en congruente 
lexicalisaties. De meest voorkomende vorm blijkt alter-
nering te zijn: zinnen waarin het grammaticale raamwerk 
verandert van de ene naar de andere taal. Ook inserties, 
waar één woord of kort zinsdeel in de ene taal ingebed 
is in een zin in de andere taal, komen veel voor. Con-
gruente lexicalisaties, waarbij de grammatica van een 
zin aan beide talen toebehoort, komen minder voor.

Het andere deel van de analyse richt zich op de functie 
van deze code-switches. Zo blijkt code-switchen func-
tioneel te zijn in het structureren van de tekst. Het kan 
bijvoorbeeld directe rede, het eind van de glosse of 
een verwijzing naar een andere tekst aangeven. Maar 
niet alleen het micro-niveau wordt besproken, ook het 
individueel niveau en het macro-niveau krijgt genoeg 
aandacht. Zo wordt er bijvoorbeeld ook ingegaan op 
het creëren van een identiteit door middel van code-
switchen.

Het boek bevat ontzettend veel interessante conclusies. 
De rol die er bijvoorbeeld is weggelegd in voor visual 
diamorphs, woorden of afkortingen die als zowel Iers als 
Latijn kunnen worden geïnterpreteerd zoals 7 voor het 
Latijnse et of het Ierse ocus, wordt uitgebreid besproken. 
Aan de hand van de typologie van het code-switchen, 
wordt er ook een gooi gedaan naar het beschrijven van 
tweetaligheid in middeleeuws Ierland. Het is duidelijk 
dat, ondanks dat er nog veel nader onderzoek gedaan 
zal moeten worden, deze publicatie erg relevant is voor 
ons idee van de relatie tussen het Iers en het Latijn in 
de middeleeuwen. 

LIAN BLASSE

■ Stam, Nike, A typology of code-switching in the Com-
mentary to the Félire Óengusso (Utrecht 2017). Online te 
bestellen of te downloaden via www.lotpublications.nl/a-
typology- of- code-switching-in-the- commentary-to-the-
f%C3%A9lire-%C3%B3engusso.
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R E C E N S I E

Hoe schreven de Angelsaksen  
nu écht over hun westerburen? 
 

I n het eerste hoofdstuk van haar boek Writing 
the Welsh borderlands in Anglo-Saxon England, 
geeft Lindy Brady aan dat twee vragen aan de 

basis van dit boek staan: 1) hoe gingen de Angelsak-
sen en Welse mensen met elkaar om in vroegmid-
deleeuws Groot-Brittannië? En 2) hoe wordt deze 
relatie in de overgebleven teksten omschreven? 
Ze introduceert deze vragen in de context van een 
tekst over de Dunsaete (The Dunsaete Agreement), 
een gebied wat nu ruwweg het zuiden van de he-
dendaagse grens tussen Engeland en Wales is, waar 
zowel Angelsaksische als Welse mensen in vrede en 
als gelijken samenleefden. Gezien de traditionele 
kijk op Angelsaksische-Welse relaties, namelijk 
als een van geweld en onderdrukking, alsmede de 
bronnen waar deze kijk op is gebaseerd, is dit erg 
opmerkelijk. Lindy Brady gebruikt deze tekst dan 
ook als aanzet tot een heroverweging van enkele 
belangrijke historische Angelsaksische teksten zo-
als de Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum van 
Beda en de Angelsaksische Kronieken. Middels 
deze aanpak beantwoordt ze naar mijn mening de 
tweede vraag naar behoren, maar haar antwoord op 
de eerste vraag blijft tot op zekere hoogte helaas 
ietwat ongefundeerd (ze hergebruikt eigenlijk haar 
antwoord op de tweede vraag zonder substantieel 
aanvullend bewijs), en dit komt naar mijn idee door 
de algehele presentatie en de ietwat beperkte ma-
terie van het boek.

Voordat ik verder op de inhoud van het boek inga wil 
ik duidelijk maken dat Lindy Brady haar doel met dit 
boek wel degelijk bereikt. Zoals de titel al aangeeft ligt 
de focus op hoe er over het Welshe-Angelsaksische 
grensgebied vanuit Angelsaksisch Engeland werd ge-
schreven, en niet op wat er daadwerkelijk zou hebben 
plaatsgevonden. Waar ze zichzelf echter enigszins in 
de vingers snijdt is dat ze wel degelijk ingaat op wat 
er hoogstwaarschijnlijk allemaal gebeurd is in dit 
grensgebied, en veelvuldig aangeeft dat de onderlinge 
relaties tussen deze twee bevolkingsgroepen niet al-
lemaal zo geweldadig waren zoals veel – voornamelijk 
oudere – werken beweren. Natuurlijk wordt deze visie 
ondersteund door veel nieuwe studies hierover zoals 
de werken van Thomas Charles-Edwards (2013; zie ook 
Kelten 64 voor de recensie van Dennis Groenewegen)1 
en Max Liebermann (2010) – en Brady is ook volledig 

up-to-date wat betreft het hedendaags onderzoek 
naar dit onderwerp – maar deze worden voornamelijk 
alleen kort in voetnoten besproken. Bepaalde aspecten 
die ook zouden moeten worden aangehaald om ver-
volgens iets meer te kunnen zeggen over de algehele 
onderlinge relaties (en niet alleen de literaire repre-
sentatie daarvan), zoals plaatsnamen, taalcontact, en 
etnische terminologie, komen niet of nauwelijks aan 
bod. Dit zorgt ervoor dat Brady’s conclusies enigszins 
misplaatst aanvoelen, aangezien ze alleen de literaire 
teksten in detail bespreekt. Het werk is echter wel een 
welkome aanvulling op het algehele onderzoek naar 
de Angelsaksische-Welse relaties, en Brady beslaat een 
groot scala aan Angelsaksische teksten aangevuld met 
Welshe teksten om dit te bewerktstelligen.

Na een korte bespreking van de Dunsaete Agreement en 
een algemene inleiding tot het boek vervolgt Brady haar 
werk door in chronologische volgorde de Angelsaksi-
sche bronnen te analyseren, waaronder Bedas Historia 
Ecclesiastica (met een focus op de Merciaanse koning 
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Penda) in hoofdstuk 2, Felix’ Vita Sancti Guthlaci en een 
Oudengelse vertaling daarvan in hoofdstuk 3, raadsels 
52 en 72 uit het beroemde Exeter boek in hoofdstuk 4, 
en de Angelsaksische kronieken in hoofdstukken 5 en 6. 
Het laatste hoofdstuk wijdt Brady aan de Vita Haroldi, 
een pseudo-historisch werk waarin koning Harold de 
slag van Hastings overleeft en na lang rondzwerven in 
het grensgebied terecht komt (niet alleen tussen En-
geland en Wales maar ook tussen de wildernis en de 
rest van de samenleving). Een concluderend hoofdstuk 
blijft uit, maar dit was mijns inziens na de bovenge-
noemde zeven hoofdstukken ook enigszins overbodig 
aangezien Brady (zeker in de laatste twee hoofdstukken) 
meermaals dezelfde conclusie trekt: het grensgebied 
tussen Engeland en Wales was in de pre-Normandische 
periode een zogeheten culturele nexus waar twee 
volkeren samen in relatieve vrede leefden. Dit punt 
wordt in de introductie al direct duidelijk gemaakt en 
vervolgens ieder hoofdstuk herhaalt, met name dus in 
de laatste twee. Dit zorgde bij mij voor een soort vroege 
‘ interesse-piek’ tijdens het lezen, welke na hoofdstuk 3 
inzakte en alleen in hoofdstuk 6 weer ietwat opleefde. 
Dit heeft echter waarschijnlijk ook enigzins te maken met 
het feit dat ik persoonlijk heb gewerkt met de teksten 
die in hoofdstukken 1, 2 en 6 besproken worden, maar 
het feit dat Brady zichzelf keer op keer herhaalt helpt 
natuurlijk niet om de leeservaring boeiend te houden.

Dit maakt het boek echter zeker niet minderwaardig wat 
betreft de inhoud, daar Brady in groot detail ingaat op de 
materie en haar punten duidelijk en goed beargumen-
teerd over weet te brengen. Het is ook noemenswaardig 
dat dit werk – voor zover ik weet – de eerste is welke 
een herziening van grote Angelsaksische teksten in één 
boek samenneemt. Individuele teksten zijn eerder tot 

op bepaalde hoogte al besproken met betrekking tot 
de verhoudingen tussen Angelsaksen en Welsen, maar 
Brady weet alles mooi bij elkaar te brengen tot één 
geheel. Dit maakt het boek een mooie aanvulling voor 
geïnteresseerden in dit onderwerp. Het blijft echter bij 
een aanvulling, en dit is in mijn mening toch een (klein) 
gemis. Zonder al te veel moeite had er mijns inziens 
iets meer bij betrokken kunnen worden om Brady’s 
conclusies beter te onderbouwen, en gezien er aardig 
wat herhaling en tevens originele stukken tekst (dat is 
in het Oudengels, Latijn, en Welsh) weggelaten hadden 
kunnen worden. Sommige paragrafen bestaan voor 
ruwweg 20-30% uit quotes uit de originele teksten met 
daarbij Brady’s vertaling – iets wat ik op een gegeven 
moment erg irritant begon te vinden, en ik werd hier 
meermaals aan herinnerd. Toch raad ik het boek nog 
steeds aan voor geïnteresseerden in de Angelsaksische-
Welshe relaties in pre-Normandisch Groot-Britannië, 
met als kanttekening om even goed op internet rond 
te kijken alvorens je hem aanschaft, aangezien de prijs 
voor nieuwe exemplaren nogal uiteen kan lopen en het 
216-pagina-tellende boek voor de toch wel erg hoge 
prijs van £75,00 (hardback) of £90,00 (e-book) op de 
website van de uitgever zelf (Manchester University 
Press) wordt aangeboden. 

TINO OUDESLUIJS

■ Brady, Linda, Writing the Welsh borderlands in Anglo-Saxon 
England. Artes Liberales (Manchester 2017), Manchester Uni-
versity Press, 216 pp., ISBN 978-1-7849-9419-8, hardcover    
(£75,00) en e-book (£90,00).
■ Deze recensie maakt gebruik van verwijzingen naar de 
*selgā catalogus op www.vanhamel.nl. Als men in het zoekveld 
bijvoorbeeld ‘Lloyd (John E.) 1911’ invoert, zal dit de gehele 
bibliografische verwijzing opleveren.

 
 
 
V E R S L A G

New approaches  
to Brittonic historical linguistics 
 

O p 31 augustus en 1 september vond er een 
symposium plaats in het Dublin Institute 
of Advanced Studies: New Approaches to 

Brittonic Historical Linguistics. Het doel van deze 
bijeenkomst was om wetenschappers die zich met 
de Brits-Keltische talen door de eeuwen heen be-
zighouden te laten praten over hun nieuwste me-
thodologieën en bevindingen.

De organisator van het symposium, Silva Nurmio, nodigde 
ons uit in het deftige Zuid-Dublin, waar het instituut 

inmiddels ingeklemd is tussen grote glazen bankgebou-
wen. Vooraf verwonderde ik me over hoe specifiek dit 
congres was: specifiek Brits-Keltisch, specifiek historisch 
taalkundig en specifiek ook nog eens nieuwe methodo-
logieën! Dit moest ik meemaken. Eenmaal daar bleek er 
toch een breed publiek bĳ te zĳn van mensen die zich 
vooral met Iers bezighouden of zich op geschiedenis 
of literatuur richten.

Silva Nurmio zelf sprak over haar onderzoek naar col-
lectiva in het Welsh. Dit zijn woorden die niet eenduidig 
enkelvoud of meervoud zijn, zoals byddin ‘leger’ en gwenith 
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‘tarwe’. Ze gaf suggesties hoe we deze woorden kunnen 
categoriseren en ze vertelde dat dit type woorden als 
enkelvoud én als meervoud wordt beschouwd in zowel 
het Middelwelsh als Modern Welsh. Ze verklaarde deze 
stabiele afwisseling tussen enkelvoud en meervoud 
aan de hand van een parallel met een Engelse zin als 
The committee has/have decided  ‘het comité heeft 
besloten’. Hier is committee qua vorm enkelvoud, maar 
qua betekenis meervoud, want een comité bestaat uit 
meerdere mensen. Zo zie je dat ook in het Welsh zowel 
de vorm als de betekenis van een woord invloed kunnen 
uitoefenen op de congruentie met andere woorden.

Veel sprekers gaven een mooi inzicht in waar we in de 
toekomst heen gaan met het vakgebied. David Willis 
uit Cambridge vertelde bĳvoorbeeld hoe hĳ de taalaf-
stand tussen verschillende Middelwelshe manuscripten 
bĳna letterlĳk in kaart wist te brengen. Hĳ nam enkele 
orthografische en morfologische kenmerken die veel 
variëren in verschillende manuscripten en berekende 
op basis hiervan de relatieve afstand tussen enkele 
van deze handschriften. Hĳ liet toen een grafiek zien 
waarin de afstanden tussen de verschillende punten 
aangaven hoeveel de manuscripten op elkaar leken. Op 
basis hiervan konden de manuscripten gemakkelĳk in 

verschillende groepen worden opgedeeld. Deze manier 
van zaken voorstellen lĳkt me erg nuttig om lastige 
zaken eenvoudig te visualiseren en ik hoop er zelf ook 
nog gebruik van te maken.

De lezing van Stefan Dedio en Paul Widmer uit Zürich 
over wederkerige voornaamwoorden leek daar goed bĳ 
te passen. Zĳ namen de grammatica's van Europese talen 
uit verschillende tĳdperken en namen punt voor punt 
op welke eigenschappen waar voorkwamen. Zo konden 
ze op basis van morfologie en syntaxis een uitspraak 
doen over in hoeverre talen veranderen naarmate tijd 
en afstand groter worden.

Een ander onderwerp dat in meerdere lezingen te-
rugkwam was het Neo-Bretons, ofwel het Bretons dat 
voornamelĳk wordt gesproken door mensen die uit een 
niet-traditioneel Bretons milieu komen. In dit dialect zit 
vaak veel Franse zinsbouw en uitspraak. Het Neo-Bretons 
maakt altĳd veel los onder de taalwetenschappers: het 
wordt door sommigen gezien als meer een creooltaal 
dan een natuurlijke voortzetting van het Bretons. Voor-
afgaand aan ‘Dublin’ kende ik de heftige discussies op 
dit gebied, maar ik hoorde zelden echt taalinhoudelĳke 
argumenten langskomen. Mélanie Jouitteau uit Parĳs 
sprak over de syntax van Neo-Bretonstalige kinderen. 

 5 Foto van de deelnemers aan het symposium New approaches to Brittonic historical linguistics, door Nora White.
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Ze betoogde dat een dergelijke creoolhypothese taal-
kundig onderbouwd moet worden door aanwijsbare 
niet-Bretonse elementen. Ze vertelde hoe de zinsbouw 
van deze kinderen inderdaad elementen bevat die vaak 
als Neo-Bretons worden opgevat. Deze elementen ko-
men vaak niet voor in het Bretons van hun ouders, maar 
Mélanie Jouitteau liet zien hoe deze elementen soms 
juist wél voorkomen in het dialect van hun grootouders. 
Zo slaan sommige eigenaardigheden van dit type een 
generatie over, maar vertonen ze wel degelijk continuïteit 
met de traditionele dialecten.

De lezing van Holly Kennard uit Oxford kwam met een 
vergelijkbaar resultaat, maar dan in de fonologie. Ze 
vertelde hoe in de traditionele Bretonse dialecten het 
bepaalde lidwoord voor een enkellettergrepig woord 
doorgaans onbeklemtoond wordt uitgesproken, maar 
het onbepaalde lidwoord wel wordt beklemtoond. Veel 
jonge sprekers van het Bretons leggen de klemtoon op 
geen van beide lidwoorden, net als in het Frans. Daarna 
liet ze zien dat dialecten in het begin van de twintigste 
eeuw óók al vaak een onbeklemtoond onbepaald lid-
woord hadden. Op basis hiervan betoogde ze dat we de 
uitspraak beter als een Bretons-interne taalontwikkeling 
kunnen zien dan als een invloed uit het Frans. Beide 
lezingen toonden dat het ontstaan van een Neo-Bretonse 
taalvariëteit niet puur als Franse vervuiling kan worden 
gezien, maar dat het een complexe verhouding heeft 
met de lokale dialecten.

Mĳn eigen bijdrage ging over de fonologie van stopklan-
ken in het Brits-Keltisch. Aan de hand van Oudwelshe 
spelfouten en Middelwelshe alliteratiepatronen kunnen 
we vaststellen hoe deze klonken en van elkaar verschil-
den. Hierbĳ geldt zeker niet dat de dingen altĳd al zo 
in elkaar zaten als nu. Een voorbeeld van zo’n spelfout 
is Oudwelsh modreped ‘tantes’. Doorgaans wordt leni-
ering woord-intern in het Oudwelsh niet geschreven. 
Het zou dus motreped moeten zijn, maar we zien in het 
geattesteerde modreped dus onverwachts wél leniëring 
van t naar d. Ik stelde dat deze spellingen bijna altijd 
voorkomen naast een sonorante medeklinker, zoals 
de -r- hier. Op basis hiervan gaf ik een verklaring voor 
de spelfout die meteen mijn fonologische theorie on-
dersteunt. Als historisch taalkundige kreeg ik van de 
andere taalkundigen goede feedback over hoe goed 
dit taaltypologisch allemaal past; precies de feedback 
die ik zocht.

De sprekers waren verrassend verschillend qua achter-
grond. Er was een gezonde mix van taalkundigen die 
bĳvoorbeeld sprekers interviewen en filologen die oude 
teksten pogen te doorgronden. Deze twee groepen had-
den veel aan elkaar. Een extra pluspunt was dat er veel 
jonge onderzoekers, waaronder ikzelf, aan het woord 
kwamen. Zo weten we des te beter wat de Brits-Keltische 
methodologieën van de toekomst zijn. 

PAULUS VAN SLUIS
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B I B L I O G R A F I E

Publicatieoverzicht  
van Nederlandse keltologen in 2016 
 

D e redactie streeft ernaar de lezers van Kelten 
zo goed mogelijk op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen op het gebied van 

Keltische studies. Vandaar dat wij besloten hebben 
eenmaal per jaar een overzicht te plaatsen van de 
publicaties van Nederlandse keltologen. In alle ge-
vallen gaat het om publicaties die gerelateerd zijn 
aan Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis 
of archeologie. Hieronder treft u een alfabetische 
lijst van publicaties die officieel in het jaar 2016 
zijn verschenen. De publicaties in Kelten zijn niet in 
deze lijst verwerkt, maar zijn te raadplegen via www.
vanhamel.nl/stichting/Inhoudsopgaven_Kelten. Bij 
het samenstellen van de lijst hebben we gebruik-
gemaakt van de gegevens voor zover deze bij ons 
bekend of door ons traceerbaar waren. In dit opzicht 
benadrukken we het voorlopige karakter van deze 
lijst. Graag willen we onze informanten bedanken voor 
hun bijdragen aan deze lijst. Mocht u aanvullingen 
hebben, dan kunt u contact opnemen met biblio@
vanhamel.nl. De gegevens zullen dan in de volgende 
lijst verwerkt worden. Voor informatie over eerdere 
publicaties van Nederlandse keltologen verwijzen 
we de lezer naar de online versie op www.vanhamel.
nl/codecs/PONK. Inmiddels zijn op deze plaats ook 
weer meerdere aanvullingen verwerkt.
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108–109.
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In: The Mediaeval Journal 6/1 (2016) 29–72.
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and cultural identity: northern Europe, 16th-19th centuries 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016) 169–182.
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millan, 2016) 195–213.
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Palgrave Macmillan, 2016) 179–194.
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The Irish contribution to the penitential tradition. 
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Eriugena on natures (created, human and divine). 
In: Isabelle Moulin (red.), Philosophie et théologie chez 
Jean Scot Érigène, Publications de l'Institut d'études 
médiévales de l'Institut catholique de Paris (Parijs: 
VRIN, 2016) 113–133.

Schrijver, Peter
Ancillary study: sound change, the Italo-Celtic linguistic 
unity, and the Italian homeland of Celtic.
In: John T. Koch en Barry Cunliffe, met Kerri Cleary en 
Catriona D. Gibson (red.), Celtic from the West 3: Atlantic 
Europe in the Metal Ages: questions of shared language 
(Oxford: Oxbow Books, 2016) 489–502.

Zwischen Eisenzeit und christlichem Mittelalter: Der 
Rinderraub von Cúailnge (Táin bó Cúailnge).
In: Hans Sauer, Gisela Seitschek en Bernhard Teuber 
(red.), Höhepunkte des mittelalterlichen Erzählens: 
Heldenlieder, Romane und Novellen in ihrem kulturel-
len Kontext (Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 
2016) 41–53.

Toorians, Lauran
Dafydd ap Gwilym (ca. 1315-1350): bloemlezing uit het 
werk van de meest gevierde dichter van Wales.
2de ed., Online, 2016 [1996].
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DENNIS GROENEWEGEN
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Nieuws 

�� Lars Nooij wint de Mícheál Ó Cléirigh prijs
Lars Nooij, doctoraalonderzoeker aan de Universiteit 
van Maynooth waar hij meewerkt aan het project Chro-
nologicon Hibernicum, heeft de Mícheál Ó Cléirigh prijs 
voor beste graduate paper gewonnen. De alumnus van 
de Universiteit Utrecht presenteerde tijdens de 31ste 
Irish Conference of Medievalists een paper over de 
Stowe Missal. Gedurende het laatste jaar heeft Lars 
onderzoek gedaan naar de Oudierse secties in de Stowe 
Missal, met name naar de verschillen tussen de handen 
van de Ierse kopiisten en de relatie tussen de Stowe 
versie van het Oud Ierse tract over de Eucharistie en 
de jongere versie die te vinden is in de Leabhar Breac. 
Naast een boekenbon zal Lars' paper ook verschijnen 
in het academisch tijdschrift Peritia.

 ј B r o n :  h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / C h r o n H i b /
status/935194500909105152

�� Duizend-jaar oud Viking zwaard in Cork
Op de locatie van de voormalige Beamish & Crawford 
brouwerij in de stad Cork hebben archeologen een zwaard 
gevonden uit de late elfde eeuw. Het houten zwaard is 
ruim dertig centimeter lang en gemaakt van taxushout. 
Het gevest is gedecoreerd met uitsnijdingen in de vorm 
van menselijke gezichten, wat kenmerkend is voor de 
Viking kunststijl bekend als de Ringerike stijl. Het zwaard 
is aan het licht gekomen gedurende opgravingen van 
negentien intacte Viking huizen aan South Main Street. 
Dit wijst erop dat ook Cork, naast Dublin en Waterford, 
in de invloedssfeer van de Vikingen viel. Het zwaard is 
waarschijnlijk gebruikt geweest door vrouwen: het uit-
einde van het gevest om de draden in een weefgetouw 
te tikken, terwijl de punt van het lemmet bedoeld was 
om de draden op te pakken voor het creëren van pa-
tronen. Een ander artefact dat is gevonden, een houten 
draadspoel met twee uitgekerfde paardenhoofden, 
is ook geassocieerd met het weven van stoffen. De 
vondst werd in mei opgegraven, maar de voorwerpen 
kwamen in september pas aan het licht, als gevolg van 
een bezoek van de ambassadeur van Noorwegen aan 
Ierland. Hoewel de opgraving in juni is geëindigd, is het 
vooralsnog onduidelijk wanneer bouwwerkzaamheden 
op de locatie plaatsvinden.

 ј B r o n :  h t t p s : / / w w w . r t e . i e / n e w s /
munster/2017/0926/907642-viking-sword-cork/

�� Columba’s cel in Iona mogelijk gevonden
Archeologen beweren de resten van de cel van Sint Co-
lumba op het Schotse eiland Iona the hebben gevonden. 
Met behulp van radiocarbon datering van verbrand hout 
hebben ze vast kunnen stellen dat dit ongeveer 1.500 
jaar oud is. De resten behoren toe aan een hut die in 
1957 werd ontdekt, maar tot nu niet accuraat gedateerd 
kon worden. Columba zou zijn laatste dagen in deze cel 
op Iona doorgebracht hebben, waar hij in het jaar 563 
aankwam. Hij bracht als een van de eerste Christendom 
naar Schotland en richtte de Abdij van Iona op. Na zijn 
dood werd Iona een bedevaartsoord, en tot op de dag 
van vandaag bezoeken gelovigen het eiland. Zijn opvol-
ger Adomnán schreef een eeuw na Columba’s dood dat 
de heilige werkte in zijn cel op een rotsachtige heuvel 
genaamd Tòrr an Aba ‘mound of the abbot’. Zestig jaar 
geleden, in 1957, heeft archeoloog en historicus Charles 
Thomas deze plek opgegraven. Hij vond verkoold haze-
laarhout in wat leek op de resten van een hut. De resten 
waar met opzet bedekt met kiezels en er was een gat in 
de grond waar een paal – mogelijk een kruis – geplaatst 
was. Prof Thomas preserveerde de resten en bewaarde 
ze voor jaren, tot archeologen van de Universiteit van 
Glasgow van zijn vondst hoorden. Hij overhandigde de 
resten voor testen, waarna bleek dat het houtskool ge-
dateerd kan worden tot de jaren tussen 540 en 650. Dit 
bevestigt dat de cel gedurende Columba’s jaren op het 
eiland gebouwd was en bewoond werd door Columba. 
Onderzoek is opnieuw geopend om meer bewijs te 
vinden, en Charles Thomas’s persoonlijke archief wordt 
momenteel bestudeerd voor verdere aanwijzingen.

 ј B r o n :  h t t p : / / w w w . b b c . c o . u k / n e w s / u k -
scotland-40556985

�� Ongewone schat uit Bronstijd gevonden
Recentelijk is er in het westen van Cumbria een unieke 
schat uit de late Bronstijd ontdekt. De vondst bestaat 
uit een penannulaire armband en drie borgringen, allen 
gemaakt van goud, en een fragment van koperen legering. 
De voorwerpen bevonden zich in een kalkstenen bodem 
en waren bedekt met een grote steen. Het fragment was 
waarschijnlijk onderdeel van een armband of riem. Het 
vroegere gebruik van de borgringen is echter een punt 
van discussie. Aangezien deze ringen normaalgesproken 
in paren worden gevonden, wordt er geopperd dat ze 
een vorm van persoonlijke sieraden voor de hogere 
klasse in de late Bronstijd waren, mogelijk als oorbel-
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len of decoratie voor in het haar. De nieuwe ringen zijn 
echter uniek omdat het hier om een groep van drie gaat. 
Twee ringen vormen een paar, maar hoewel de derde 
ring kleiner is, is er genoeg bewijs dat erop wijst dat 
ze alle drie door dezelfde ambachtsman of werkplaats 
zijn gemaakt. De locatie van de schat is ook interessant, 
aangezien de vindplaats zich in een geïsoleerde hoog-
gelegen bergrug bevindt die gedurende de Bronstijd en 
latere prehistorie bezocht werd. De schat ligt net onder 
een mogelijke walburcht uit de IJzertijd en dichtbij een 
aantal andere prehistorische locaties, waaronder een 
stenen cirkel. Er zijn geen sporen van gebouwen of 
nederzettingen, wat erop wijst dat de locatie mogelijk 
van ritueel belang was.

 ј Bron: www.archaeology.co.uk/articles/unusual-
bronze-age-hoard-found-cumbria.htm

�� Pictisch langhuis opgegraven in Burghead 
Fort

Lange tijd geloofde men dat Burghead Fort, het voor-
malige Pictische machtscentrum nabij Lossiemouth 
in Moray, vernietigd was in de negentiende eeuw ge-
durende bouwwerkzaamheden. Recent archeologisch 
onderzoek heeft de aanwezigheid van een gebouw 
aangetoond, compleet met intacte vloer. De plaats werd 
voor het eerst ontdekt in de negentiende eeuw, toen de 
Burghead Bull snijwerken en een ondergrondse bron 
werden gevonden. Echter werd het gehele terrein toen 
bedekt met de constructie van een nieuwe stad. Een 
project van de Universiteit van Aberdeen, uitgevoerd in 
samenwerking met de Burghead Headland Trust, heeft 
onder het negentiende-eeuwse puin gegraven om te zien 
wat er van de late IJzertijd en de vroege middeleeuwen 
is overgeleverd. De vondst van dit Pictische langhuis is 
van belang omdat er momenteel weinig kennis is van 
huishoudelijke Pictische architectuur. Aan een uiteinde 
van het huis is een stenen haard gevonden, en een munt 
van Alfred de Grote is aangetroffen op de vloer. Deze 
munt uit de late negende eeuw stamt uit een periode 
dat de invallen van de Vikings een drastische impact 
hadden op het noorden van Schotland. De aanwezigheid 
van deze Anglo-Saksische munt wijst er ook op dat de 
gemeenschap van Burghead verbonden was met han-
delsnetwerken reikend over lange afstanden. Bovenal, 
de munt is doorboord in het midden, mogelijk om te 
dragen als een sieraad.

 ј Bron: https://www.archaeology.co.uk/articles/
pictish-longhouse-unearthed-burghead-fort.htm

�� Aanwijzingen gevonden over catastrofe 
bij Clachtoll Broch

Een gemeenschapsproject te Clachtoll Broch in noord-
west Schotland tracht het verhaal achter de catastrofe 
die leidde tot de afsluiting van de ingang van de toren 
aan het achterhalen. De toren is ruim tweeduizend jaar 
oud en werd afgesloten in de IJzertijd. Deze broch, die 
ooit ongeveer veertien meter hoog was, is bijzonder 
vanwege het interieur, dat sinds de sluiting van de toren 
onaangetast is gebleven. Het hoofd van het archeologisch 
team, Graeme Cavers, zegt over het project dat het zeer 
ongewoon is om intacte lagen van bewoning terug te 
vinden, veroorzaakt door een catastrofe. Volgens hem 
lijkt her erop dat de bewoners van Clachtoll in allerhaast 
de broch hebben verlaten, waardoor we een moment-
opname hebben van het dagelijks leven in het midden 
van de IJzertijd. Een schat aan materiaal is al aan het 
oppervlak gebracht: verkoolde biezenmatten, stenen 
lampen, een haart, spindels en maalstenen. De hoop 
is dat een gedetailleerde analyse van de voorwerpen, 
onder andere met behulp van röntgenstraling, een vol-
lediger beeld geeft van de inwoners van de broch. De 
opgravingswerkzaamheden zijn nu klaar, maar consoli-
datiewerkzaamheden zullen doorgaan tot 2018, waarna 
de definitieve analyse wordt gepresenteerd in 2019.

 ј Bron: https://www.archaeology.co.uk/articles/
clues-catastrophe-clachtoll-broch.htm

�� Zeldzaam Pictisch snijwerk ontdekt
Een grote Pictische steen, gedecoreerd met de beelte-
nis van een strijder met een buitengewoon grote neus, 
is gevonden in Perth. De strijder houdt een speer en 
een knuppel vast. Hij lijkt een mantel en schoenen te 
dragen en heeft een uitgesproken haarstijl, met een 
geschoren voorhoofd. Werkzaamheden aan een snel-
weg werden stilgelegd naar aanleiding van de vondst 
en archeologen werden opgeroepen om de steen te 
onderzoeken. Het soort snijwerk op de steen is zeer 
zeldzaam en is nog niet eerder in de regio gevonden. De 
steen is waarschijnlijk ongeveer 1.500 jaar oud en duidt 
mogelijk op de aanwezigheid van een hooggeplaatste 
Pictische nobelman in de nabije omgeving. De steen 
zou reizigers en bezoekers waarschuwen dat ze het ter-
ritorium van deze persoon betraden. Verder onderzoek 
wordt momenteel uitgevoerd, en in de toekomst zal de 
steen gedoneerd worden aan een museum.

 ј Bron: https://www.scotsman.com/lifestyle/rare-
pictish-carving-of-big-nosed-warrior-found-near-
perth-1-4602051
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�� Eerste stenencirkel in Engeland mogelijk 
rechthoekig

Een van Engelands meest beroemde prehistorische 
monumenten, Avebury in Wiltshire, is misschien stuk-
ken ouder dan tot nu toe werd gedacht. Onderzoek 
naar deze stenen cirkel, die ook de grootste van Groot-
Brittannië is, heeft de aanwezigheid van een groep zeer 
oude stenen aangetoond, die georganiseerd waren in 
een vierkant in plaats van een cirkel. Deze ontdekking 
is uniek voor Europa en de plaatsing van de zeventien 
stenen zou mogelijk duizend jaar ouder zijn dan de cirkel 
van Avebury, evenals die van Stonehenge. De meeste 
van de stenen, of de overgebleven gaten waarin ze 
stonden, waren tot nu toe begraven. Bovendien hebben 
archeologen in het midden van het vierkant de resten 
van een Neolithisch houten gebouw gevonden. Dit ge-
bouw is waarschijnlijk gebouwd in het midden van het 
vierde millennium v. Chr. en daarmee het oudste restant 
gevonden in Engeland. Mogelijk is het stenen plein om 
het gebouw heen gebouwd in dezelfde tijd, of iets later. 
Het complex zou mogelijk gebruikt zijn geweest voor 
religieuze of ceremoniële doeleinden, maar tot zover zijn 
er nog geen aanwijzingen gevonden over de activiteiten 
die er plaatsvonden. De ontdekking van deze vierkante 
stenenformatie opent de mogelijkheid dat gelijksoortige 
monumenten gebouwd zijn in het vierde millennium 
v. Chr., maar nog niet ontdekt zijn. Deze vondst heeft 
daarom het potentieel om onze kennis over de evolutie 
van stenen cirkels in Groot-Brittannië te herschrijven.

 ј Bron: http://www.independent.co.uk/news/
avebury-stone-circle-prehstoric-square-wiltshire-
world-heritage-site-standing-stones-a7813421.html

�� Metalen artefacten onthullen meer over 
prehistorische feesten

Een unieke verzameling metalen voorwerpen uit de IJ-
zertijd werpt nieuw licht op de rituelen rondom feesten 
in prehistorische gemeenschappen. Deze artefacten 
zijn gevonden door archeologen van de Universiteit 

van Leicester tijdens een opgraving te Glenfield Park 
in Leicestershire. Het team van archeologen ontdekte 
een schat met oude voorwerpen, waaronder elf ketels 
uit de IJzertijd, een kledingpin met een ronde kop, een 
broche en een zogenaamde ‘horn-cap’ gemaakt van 
koperen legering, die mogelijk onderdeel was van een 
ceremoniële staf. De vondst is ongewoon vanwege de 
unieke mix van voorwerpen. De ketels wijzen erop dat 
de locatie mogelijk gebruikt werd voor feesten, en de 
andere voorwerpen worden geassocieerd met het rituele 
begraven van belangrijke voorwerpen. Glenfield Park 
werd bewoond in het midden van de IJzertijd (vijfde 
& vierde eeuwen v. Chr.), maar radiocarbon datering 
heeft aangetoond dat ongeveer een eeuw later de ne-
derzetting sterk veranderde. Individuele ronde huizen 
waren nu ingesloten en er is meer materiele cultuur 
te vinden. Ook vinden er rituelen plaats, zoals het 
opzettelijk begraven van verzamelingen van metalen 
voorwerpen. Het meest opmerkelijke is de zeer goede 
kwaliteit van deze voorwerpen. De meeste ketels lijken 
met opzet in een grote cirkelvormige geplaatst te zijn 
in een greppel rondom een gebouw. De manier waarop 
ze zijn geplaatst – rechtop en ondersteboven – voordat 
de greppel werd opgevuld duidt erop dat ze begraven 
zijn om het einde van de activiteiten op deze plaats te 
markeren. Andere ketels, begraven verspreid over het 
terrein, wijzen erop dat belangrijke gebeurtenissen 
gemarkeerd werden gedurende een langere tijdsperi-
ode terwijl de nederzetting ontwikkelde. De ketels zijn 
extreem breekbaar en werden in blokken aarde uit de 
bodem gelift. Nadat deze blokken gescand zijn met een 
CT-scanner blijken niet alleen een aantal van de ketels 
zijn compleet te zijn, maar enkelen zijn ook gedecoreerd. 
Verder onderzoek zal onder andere worden uitgevoerd 
op de constructie van de ketels en de mogelijke voed-
selresten op de bodems.

 ј Bron: https://phys.org/news/2017-11-unique-metal-
artefacts-iron-age.html
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Agenda 

�� 40th California Celtic Studies Conference 
+ CSANA Annual Consference
8 – 11 maart 2018, Berkeley, California 
(Verenigde Staten)

De jaarlijkse California Celtic Studies Conference in 
Berkeley houdt in 2018 zijn 40e editie, en daarom wordt 
het dit jaar gecombineerd met de jaarlijkse CSANA 
conferentie. Er zullen wederom meerdere aspecten van 
de Keltische talen, cultuur, geschiedenis en literatuur 
worden belicht.  Houd de website celtic.cmrs.ucla.edu/
csana in de gaten voor het programma in de eerste 
maanden van 2018.

�� New Perspectives on Irish English 5
25 – 27 april 2018, Potsdam (Duitsland)

Na de eerste vier succesvolle edities in Dublin (2010, 
2013), Limerick (2015) en Bergen (2016) zal de volgende 
conferentie over Iers-Engels bij onze oosterburen in 
Duitsland worden gehouden. Men zal er vanuit allerlei 
subdisciplines over allerlei taalkundige aspecten van 
het Iers-Engels over de gehele wereld praten. Kijk voor 
meer informatie op LinguistList:  linguistlist.org/callconf/
browse-conf-action.cfm?ConfID=306456.

�� 53rd International Congress on Medieval 
Studies
10 – 13 mei 2018, Kalamazoo, Michigan 
(Verenigde Staten)

Jaarlijks verzamelen meer dan 3000 academici gespe-
cialiseerd in de Middeleeuwen zich aan de Western Mi-
chigan University. Er is ruimte voor discussies, zakelijke 
ontmoetingen, workshops en uiteraard een zeer ruim 
aantal lezingen om te bezoeken. Ook zijn er tentoonstel-
lingen te bezoeken en zijn er boekverkopers aanwezig. 
Het congres zal drieënhalve dag duren en men kan zich 
in de loop van februari 2018 online registreren. Houd 
voor meer informatie wmich.edu/medievalcongress in 
de gaten.

�� Typologi ar Brezhoneg - Workshop on the 
Typology of Breton
19 – 20 juni 2018, Quimper, Bretagne (Frankrijk)

Deze workshop (geleid door Steve Hewitt) over de typo-
logie van het Bretons zal net voor het 9e internationale 
colloquium van de Societas Celto-Slavica plaatsvinden 
(zie hieronder). Een omschrijving van het voorlopige pro-
gramma is hier te vinden: deszsign.com/celto-slavica-2018/
pdf/TABKemennadenn.pdf. Voor meer informatie over 
de workshop kan contact worden opgenomen met de 
organisatie via typologi.ar.brezhoneg@gmail.com.

�� 9th International Colloquium of the Learned 
Association Societas Celto-Slavica
20 – 23 juni 2018, Quimper, Bretagne (Frankrijk)

Het 9e internationale colloquium van de Societas Celto-
Slavica vindt ditmaal plaats in Quimper en wordt opgedragen 
aan Prof. Dr. Hildegard L. C. Tristram (Professor Emerita, 
Universiteit Freiburg). Het thema is 'Celtic languages 
and cultures in contact', en een voorlopige daginde-
ling is te vinden op deszsign.com/celto-slavica-2018/
pdf/SC9-draft.pdf. Houd verder ook deszsign.com/
celto-slavica-2018/pages/programme2018.html in de 
gaten voor het volledige programma zodra dat bekend 
gemaakt wordt. Kijk voor meer algemene informatie op 
deszsign.com/celto-slavica-2018/index.html.

�� 3rd Poznań Conference of Celtic Studies
9 – 10 juni Poznań (Polen)

In juni 2018 zal alweer de 3e Keltische conferentie in 
Poznań worden gehouden, ditmaal met als hoofdspre-
kers Prof. Elin Haf Jones (Aberystwyth) en Dr. Anthony 
Harney (Royal Irish Academy). Abstracts voor presentaties 
kunnen nog worden ingediend tot 31 maart 2018. Naast 
taalkundige onderwerpen worden ook praatjes in andere 
vakgebieden zoals literatuur, archeologie, folkore, en 
het onderwijs van de Keltische talen welkom geheten. 
De zogeten 'early-bird fee' is ongeveer €70 (ongeveer 
€35 voor promovendi) en geldt tot 24 juni. Daarna 
gaan de prijzen omhoog. Kijk voor meer informatie op 
poznanconferenceblog.wordpress.com/about/.

�� 10th Celtic Linguistics Conference
4 – 5 september, Maynooth (Ierland)

De 'Celtic Linguistics Conference' is alweer toe aan zijn 
10e editie, en ditmaal wordt het georganiseerd door de 
universiteit van Maynooth in Ierland. De call for papers 
is nog open en loopt tot 15 januari 2018. Presentaties 
met onderwerpen in onder andere fonologie, syntaxis, 
sociolinguïstiek en spraaktechnologie worden verwel-
komd, maar ook betreffende zaken gerelateerd aan 
minderheidstalen. Meer informatie over hoe de abstracts 
moeten worden ingediend kan hier gevonden worden: 
www.maynoothuniversity.ie/early-irish-sean-ghaeilge/
news/10th-celtic-linguistics-conference-call-papers. 
Houd voor verdere informatie over de conferentie de 
website van het departement 'Early Irish' in Maynooth 
in de gaten: www.maynoothuniversity.ie/early-irish-
sean-ghaeilge/news/.
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Mededelingen 

�� Vacature: hoofdredacteur Kelten
De redactie van Kelten zoekt een nieuwe hoofdredac-
teur! Het is zeer nuttige werkervaring, staat goed op je 
CV en ook een prachtige kans om deel uit te maken van 
een enthousiaste groep mensen die maar al te graag 
met Keltisch bezig is. Het is een vrijwillige functie met 
wisselende uren, maar je kan denken aan gemiddeld 
één uur per week (rond het uitkomen van een nieuw 
nummer zal dat meer zijn, nadat een nummer uit is 
gekomen is het weer minder).

De globale taken:
- Samen met de redactie de planning in het 

oog houden;
- Contacten onderhouden met auteurs;
- De redactie leiden in vergaderingen etc.;
- Recensie-exemplaren aanvragen bij uitgeverijen;
- Laatste check voordat het nummer naar de 

begunstigers wordt gestuurd.

Kelten komt drie keer per jaar digitaal en één keer per 
jaar op papier uit. Ongeveer vier keer per jaar is er een 
redactievergadering waarin de planning voor de komende 
nummers wordt besproken. Het is vooral belangrijk dat 
je goed kan samenwerken met de redactieleden (die 
zowel in Nederland als in het buitenland wonen) en 
overzicht kan houden. Een passie voor alle Keltische 
onderwerpen is ook prettig!

Voor vragen of reacties, stuur een mail naar redactie@
vanhamel.nl.

 

 




